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ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ: ФАКТОРИ, ІНСТИТУЦІЇ, 

СКЛАДОВІ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ  

Канафоцька Г.П. 

 

- Для чого в світ прийшла моя душа? 

- Для того, щоб навчитися любити… 

(моя донька Любава сказала це у свої 3 роки) 

Парадокс визначення цінностей полягає у тому, що цінності не підлягають чіткому 

визначенню з позицій людського раціоналізму і логіки, але лежать у площині руху до певного 

ідеалу, за яким стоїть Любов, Добро, Краса, Істина і т.д. 

Спробуємо навести деякі визначення: 

Цінності – все те, що володіє потенціалом блага і тим самим дає поштовх до дії, 

спрямованої на здійснення цього блага (цінним та благим вважається все, що сприяє повнішому 

розкриттю людських здібностей і що підтримує життя; негативним або поганим вважається все, 

що придушує і паралізує внутрішню активність людини). 

Цінністю можна назвати те, що має особливу значимість для людини, і те, чим вона не 

готова поступатися і готова оберігати і захищати від зазіхань і руйнування з боку інших людей.  

 Цінності – це основні елементи світогляду людини, певний ідеал особистості, міра 

значущості речей, явищ, подій. На основі цінностей формуються соціальні почуття (наприклад, 

моральні, естетичні та ін.) та знання (економічні, політичні, правові тощо).  

Цінності – це те, на базі чого ми приймаємо рішення,  і які визначають стандарти нашої 

поведінки.  

Існує різний поділ цінностей. Наведемо декілька з них:  

- абсолютні, національні, громадянські, сімейно-родинні, особистісні; 

- остаточні та інструментальні; 

- якісні: інтелектуальні, моральні, духовні, естетичні, вітальні. 

Спробуємо наповнити переліком цінностей наведений поділ [8]: 

- Абсолютні – доброта, любов, правда, справедливість, гідність, чесність, свобода; 

- Національні – патріотизм, національна гідність, державотворчі прагнення, історична 

пам’ять, прагнення до єдності; 

- Громадянські - права і свободи, обов’язки, соціальна гармонія, повага закону; 

- Сімейно-родинні – подружня вірність, турбота про дітей, стосунки у сім’ї, пам’ять 

предків; 

- Особистісні – риси характеру, поведінка, стиль приватного життя. 

З якісних: 

- Духовні – прагнення до досконалості, віра, святість; 

- Вітальні – статевість, жвавість, енергійність. 

  Остаточні – ті, що окреслюють кінцевий стан людських діянь (щастя, емоційна 

врівноваженість, суспільне визнання, повага інших, почуття виконаного обов’язку, безпека і 

добробут родини, народу, почуття власної гідності). 

Інструментальні – ті, що  виокремлюють способи поведінки людини при досягненні 

конкретної мети (амбітність, інтелектуальність, логічність, незалежність, відповідальність, 



творча уява, відважність, ризиковість, емоційна стійкість, широта поглядів, вміння 

співпрацювати, ввічливість, ласкавість, вміння пробачати). 

А тепер спробуємо наповнити змістом певні категорії цінностей [1]. 

Цінності кожної конкретної людини є її особистісними цінностями. Цінності 

формують керівні життєві принципи, за якими люди звіряють, що для них важливо і значимо, а 

що неістотно. Таким чином особистісні цінності впливають на мотивацію і поведінку людини. 

Так, люди з різними цінностями вибирають різні способи реалізації схожих мотивів. Розмитість 

цінностей обумовлює непослідовність вчинків, оскільки впливати на таку людину легше, ніж на 

людину з чіткими і безсумнівними цінностями. Ясність і несуперечливість особистісних 

цінностей виявляється в силі життєвої позиції особистості, її активності, відповідальності за 

себе, інших і оточуюче її середовище, готовності йти на виправданий ризик для досягнення 

цілей,  ініціативності, творчості і внутрішній мотивації до досягнень.  

У повсякденній діяльності людина стикається з конкретними, реально існуючими 

природними умовами життя, соціальними та економічними відносинами, наявною культурою. 

Переважно, саме ці умови визначають коло інтересів, прагнень, потреб людей, певну низку 

можливостей вибору людиною напряму та змістового сенсу своєї діяльності, ті норми й 

критерії, за якими вона оцінює свою поведінку, свій життєвий шлях та демонструє свою 

життєву позицію. 

Основою формування життєвої позиції особистості є піднесення рівня її свідомості до 

якомога вищого рівня духовності, що веде до усвідомлення єдності буття. 

Критеріями ясності особистісних цінностей є: регулярні роздуми про те, що важливо і 

неважливо, добре і погано; ясність сенсу життя;  здатність узяти під сумнів свої цінності; 

відкритість свідомості для нового досвіду; прагнення зрозуміти погляди і позиції інших; 

відкрите вираження своїх поглядів і готовність до діалогу; послідовність дій, відповідність слів 

і діла; прояв рішучості і стійкості у принципових питаннях; відповідальність і активність.  

Цінності є могутнім регулятором індивідуальної і групової поведінки. Вони являють 

собою життєві принципи, що визначають не тільки ціль, але й вибір особистістю способів 

реалізації поставлених цілей.   

Серед особистісних цінностей є унікальні, характерні тільки для даного індивіда, і 

цінності, що поєднують його з визначеною категорією людей. Це цінності групові, що 

формуються в формальних і неформальних громадах і організаціях. 

Ціннісні орієнтації організації поділяються на теоретичні, економічні, політичні, 

соціальні, естетичні та духовні, за якими стоять певні категорії цінностей та типів цілей.[6]  

 

Ціннісні орієнтації 

організації 

Категорії цінностей Типи цілей 

Теоретичні Істина, знання, раціональне 

мислення.  

Довготермінові дослідження 

і розробки (довго- та 

середньострокові стратегічні 

плани розвитку).  

Економічні Практичність, корисність, 

накопичення багатства.  

Ріст, прибутковість, 

результативність, 

ефективність.  

Політичні Влада, визнання.  Загальний обсяг капіталу, 

продаж, кількість 

співробітників.  

Соціальні Гарні людські стосунки, 

відданість, відсутність 

конфлікту.  

Соціальна відповідальність 

відносно прибутковості, 

продуктивності та 

ефективності, сприятлива 

психологічна атмосфера в 

організації.  

Естетичні Художня гармонія, склад, 

форми і симетрія.  

Дизайн виробу, приглядність, 

якість виробу чи послуги  



(навіть зі збитком для 

прибутку).  

Духовні Злагода із Всесвітом.  Етика, мораль, духовність. 

 

Формування групових цінностей у робочому середовищі організацій і цінностей людей, 

які в них працюють, відбувається усвідомлено завдяки продуманій політиці менеджменту по 

розробці стратегічно важливих організаційних цінностей, що не суперечать особистісним і 

груповим цінностям з наданням відповідної підтримки їх носіям. Це відбувається в процесі 

розвитку організацій за допомогою поступової кристалізації загальних цінностей на основі 

досвіду взаємодії працівників і майже непомітної зміни цінностей як наслідку змін 

взаємовідносин, мотивації та життєвих перспектив кожного в даній організації. При цьому 

організаційні та індивідуальні цінності повинні бути взаємодоповнюваними і несуперечливими, 

в іншому разі організації будуть неефективними, а їх цілі – недосяжними. Наявність загальних 

цінностей допомагає людям розуміти, допомагати, підтримувати одне одного і співпрацювати. 

Відсутність загальних спільних цінностей розділяє людей по таборах, перетворює їх в  

опонентів, суперників і супротивників.  

Є цінності, що важливі для всіх людей і мають загальнолюдське значення. Це 

загальнолюдські цінності, наприклад: взаємоповага, взаєморозуміння, доброзичливість, 

допомога потребуючим,  ввічливість, любов.  

Цінності і  відповідно їм сформована суспільна мораль - феномен конкретно-

історичний. Їх формування відбувається під впливом змін в оточуючому середовищі і на 

кожному етапі розвитку суспільства вони мають свою специфіку, як по відношенню до 

формування особистісних, так і суспільних цінностей. Тому є підстава стверджувати, що у 

час змін формуються базові цінності саме сучасної людини. 

Якщо говорити про Україну у даний історичний момент її розвитку, то суспільна мораль  

у більшості випадків свідчить про попирання загальнолюдських цінностей,  що відповідно має 

свою проекцію на формування базових цінностей сучасних людей, яких не оминає і  процес 

глобалізації, що також формує нові суспільні цінності на основі тих же базових цінностей 

кожного. 

Спробуємо нижче проаналізувати фактори впливу на формування суспільної моралі в 

Україні (за матеріалами Проекту Національної доповіді) [10].  

Цінності і відповідна їм моральна свідомість соціуму визначають характер суспільного 

побуту, притаманній тій чи іншій цивілізації. Моральна свідомість стає основою моральної 

практики, повсякденності мільйонів членів суспільних спільнот. Будучи певним 

віддзеркаленням політичних, економічних, ідеологічних процесів, мораль здійснює зворотній 

вплив на ці процеси. Морально здорове суспільство здатне витримати найтяжчі політичні, 

економічні, соціальні й міжнародні випробування. Як засвідчує історичний досвід людства, 

початком краху великих цивілізацій майже завжди була моральна криза, відмова спочатку 

еліти, а відтак і широкого загалу від дотримання традиційних моральних норм, вседозволеність, 

моральне безладдя і демонстративна антиморальність. 

Динаміка суспільних процесів, формування нової системи економічних відносин та 

зміна соціально-політичних орієнтирів призвели до кардинальної переоцінки цінностей у 

громадян України, що призводить до змін всієї системи соціальних відносин, яка, у свою чергу, 

впливає на моральне здоров’я суспільства.  

Крім того, в глобалізованому світі соціальний простір доповнюється надтериторіальним. 

Основою цього процесу стає інтенсивна інформатизація, коли час і простір зникають і виникає 

інформаційний гіперпростір, що пов’язаний з взаємодією соціальних спільнот як на світовому, 

так і на рівні групи країн. В основі такої взаємодії лежать новітні технології, які змінюють 

сучасне виробництво, уявлення людини про свої можливості, адже зміни носять системний 

характер і відбуваються у різних планах: екологічному, економічному, в сфері законодавства, 

демографічному, культурологічному, психологічному, тощо. 

З огляду на те, що для всіх вікових груп населення стала легко доступною всесвітня 

інформаційна мережа Інтернет, яка практично не регулюється українським законодавством, 

стає очевидним, окрім усіх позитивних сторін даної мережі, її негативний вплив на формування 



ціннісних орієнтацій різновікових категорій населення, особливо – підростаючого покоління. 

Негативні явища є наслідком доступної недоброякісної теле-, радіо-, відеопродукції, музичних 

та художніх творів, друкованих матеріалів та іншої інформації, що особливим чином впливає на 

психічний розвиток особистості і на виховання громадян.  

«Комп’ютерне дозвілля» обернулося для суспільства низкою проблем. Новий 

економічний розвиток привів світ не тільки до змін умов життя та ціннісних орієнтацій, але і до 

появи нових психологічних захворювань. Одним із останніх «надбань» є психологічна 

залежність від комп’ютерних ігор – лудоманія. Всесвітня організація охорони здоров’я 

офіційно визнала ігроманію хворобою ХХІ століття.  

Незаперечним залишається і той факт, що комп’ютерні ігри можуть викликати у дітей та 

підлітків агресію. Більш того, тривале спостереження жорстоких сцен веде до того, що дитина 

стає бездушною по відношенню до насильства у реальному житті.  

Засоби масової інформації переповнені прикладами, коли підлітки, «награвшись» в 

комп’ютерні ігри, скоюють жорстокі злочини, тому що у їхній свідомості стираються межі між 

світами реальним та віртуальним. Для них реальне вбивство також лише гра.  

Під впливом негативного контенту ЗМІ та Інтернету, зокрема, серед молоді 

зароджуються та набувають популярності новітні агресивно налаштовані субкультури. Одним 

з джерел поширення ідей насильства серед молоді є необмежений доступ дітей до мережі 

Інтернет, зокрема сайтів, чатів, які пропагують насильство, використання підлітками для цього 

мобільних телефонів, у тому числі в навчальних закладах. 

Крім того, останнім часом спостерігається дуже небезпечна тенденція поєднання 

порнографічного контенту з іншими, а саме – етнічними, релігійними, родинними, що, у свою 

чергу, підриває традиційні засади соціальних цінностей. 

 Ще одним новітнім чинником, який все більше впливає на суспільну мораль, є мобільний 

контент – цифровий контент, адресований власникам мобільних пристроїв. Як правило, мова 

йде про відео, ігри, зображення спеціальним чином адаптоване або навіть виготовлене, з 

урахуванням технічних можливостей мобільних пристроїв і каналу бездротового доступу.  

Слід відзначити вплив українських ЗМІ на суспільну свідомість. Саме за допомогою мас-

медіа серед різних категорій населення (читачів, слухачів, глядачів) пропагуються певні 

ціннісні установки, світоглядні стереотипи та моделі поведінки, внаслідок чого спільні смаки і 

форми “культурного споживання» поширюються як серед привілейованих, так і 

малозабезпечених категорій населення. З огляду на це, у змаганні за культуру мас-медіа 

перебувають практично поза конкуренцією.  

Окремо необхідно сказати про дітей як основних споживачів телевізійного продукту. 

Телевізор не дарма називають хворобою цивілізації. Адже більшість дітей свій вільний час 

проводять перед екраном. Творче мислення в такому випадку взагалі не розвивається, адже 

немає для цього головних умов: власної активності, уваги, живої зацікавленості реальним 

світом. Телеперегляд негативно впливає на підростаюче покоління, тому що неусвідомлено 

змінюються життєві настанови індивіда, його світосприйняття, модель поведінки в цілому. 

Крім того, одними з головних ефектів впливу телебачення є рання сексуалізація дітей, штучне 

“одорослішання», наслідування дітьми асоціальної поведінки кіноперсонажів, формування у 

дітей викривлених світоглядних цінностей і настанов, зменшення пізнавальних інтересів, 

інертність психіки, відволікання дітей від реального життя. 

Однак, на даний час об’єктами найбільш агресивних посягань з боку засобів масової 

інформації стали споконвічні духовні цінності українського народу, українські національні та 

моральні традиції. Цинічне висміювання історії, грубі зазіхання на зародки трансформованої 

національної самосвідомості, надмірна, часто патологічна увага на проявах жорстокості та 

актах насилля, повне ігнорування загальноприйнятих етичних стандартів, нав’язування 

міщансько-нігілістичного ставлення до загальнолюдських норм, – це далеко не повний перелік 

потворних видів деструктивного інформаційного впливу, що руйнує усталену традиційну 

систему морально-етичних цінностей, духовне і фізичне здоров’я людини та суспільства. 

Не останню роль відіграє і культура як суттєвий фактор впливу на формування 

суспільної моралі населення України. 



Сьогодні в культурному виробництві України вже домінують приватні теле- і 

радіоканали, видавництва, музичні та кінопрокатні організації. Однак на ринку культурних 

товарів і послуг радикальних змін не відбувається: попит українських громадян на музику, 

книжку, фільм задовольняється вітчизняним продуктом на 10-20%, решта – імпорт, переважно 

російський та американський, до того ж істотною мірою «піратський». Домінування іноземного 

культурного продукту породжує низку проблем – від економічних (втрати української 

економіки від вивезення доходів) до ідеологічних (небажаний вплив іноземної маскультури на 

суспільну свідомість). В Україні існує засилля іноземної продукції з притаманними для неї 

системою цінностей і норм.  

За оцінкою експертів, стан театральної сфери конкретизується в новій театрально-

художній реальності і проявляється у значно зростаючому інтересі публіки до сценічного 

мистецтва. Нова соціальна і культурна реальність нашого часу, переоцінка цінностей, хронічне 

відставання вітчизняної драматургії і розважально-комедійна домінанта діяльності театру в 

ринкових умовах призвели до суперечливого формування публіки театру, як за її складом, так і 

за потребами. Усереднена експертна оцінка узагальненого образу глядача сучасного 

українського театру в його типових рисах проявилась в тому, що за останні десять років глядач 

став більш розважально-налаштованим, більш протилежним за реакцією груп, з яких він 

складається. Аудиторія театру стала більш молодіжною за віком, раціональною, активною, 

соціально різноманітною за своїм складом, менш постійною у своїх уподобаннях і смаках та 

менш морально вимогливою, мало зацікавленою соціальною проблематикою, бо театр надто 

піддається невибагливим запитам глядачів, втрачаючи разом із своєю творчою позицією і 

художньо та соціально налаштованого глядача. 

А тепер поговоримо про рекламу як фактор впливу на формування цінностей сучасного 

споживача. 

В наш час реклама охоплює все більшу аудиторію – від дошкільників до людей похилого 

віку і справляє великий вплив на їх соціальне становлення шляхом формування смаків, 

уподобань, стилю життя, світосприйняття. Вона нав’язує відчуття безпечного і безтурботного 

життя, а також ті товари та послуги, які потребують просування заради комерційної вигоди 

виробників, а не споживачів. 

Реклама нав’язує численні стереотипи щодо «красивого», «корисного», «доброго», 

«злого», які переносяться не реальні стосунки і спосіб життя. 

Довіра дітей до реклами є непорушною і беззастережною: вони вірять всьому, що чують 

і бачать на рекламній продукції – білбордах, плакатах, буклетах, відеороликах та ін., хочуть 

мати те, що рекламують (вважаючи саме його найкращим), цитують дослівно рекламні тексти і 

«гасла». Однак, ця дія не обмежується тільки конкретними бажаннями «мати щось точно таке». 

Вона має пролонгований ефект, який виявляється у переконаності, що «насправді жити – це 

споживати» та «ні в чому не потрібно собі відмовляти».  

Ці установки сприяють негативній трансформації свідомості, формуванню 

споживацьких, утилітарних мотивів та інтересів. Реклама також сприяє формуванню у дітей 

певних модних образів престижних героїв, з якими вони себе ідентифікують.  

Окрім того, прослідковується негативний вплив реклами на розвиток пізнавальної сфери 

дітей та їхнє звикання до пасивного сприйняття інформації, яку несе реклама: там є конкретні 

поради, і не потрібно самим шукати відповіді на проблемні питання. 

Психологи стверджують, що реклама впливає на свідомість і поведінку людини шляхом 

формування і зміни її ціннісних орієнтацій. У рекламних зверненнях використовуються 

різноманітні психологічні прийоми, котрі навіюють думку про те, що споживач стане кращим, 

якщо придбає той чи інший продукт. Так, виконуючи роль механізму переконання, реклама 

закладає певні стереотипи поведінки людей. Особливо показовою у цьому контексті є реклама 

алкогольної і тютюнової продукції, яку рекламують красиві і чутливо-еротичні дівчата, сильні, 

впевнені і самодостатні чоловіки.  Саме на них, з чаркою чи цигаркою «хочеться бути схожими, 

щоб бути такими ж успішними у житті» – так відповідають діти.  

Таким чином, реклама може істотно впливати на загальну поведінку дитини та її 

ставлення до світу, які далеко не завжди збігаються з тими перспективами та цілями, що їх 

переслідує виховання. 



Характерною властивістю реклами є те, що вона впливає на особистість навіть всупереч 

її свідомості і волі. Специфіка маніпуляції полягає в тому, що вона є не тільки латентною, а й 

зливається у свідомості і самосвідомості з власними інтересами, почуттями, думками людини і 

диктує їй певні форми мислення і діяльності, що, в принципі, може розцінюватись як імітація 

суб’єктності індивідів.  

Отже, можна перерахувати наступні фактори впливу на формування  цінностей сучасної 

людини: 

- глобалізація; 

- інформатизація; 

- нова соціальна культурна реальність; 

- доступність до всесвітньої мережі Інтернет; 

- збільшення можливостей мобільно-цифрового контенту; 

- формування світосприйняття телебаченням та засобами масової інформації; 

- нав’язування  стереотипів поведінки рекламою. 

Ми навели лише кілька прикладів щодо факторів, які впливають на формування 

цінностей. 

А які ж інституції стоять за формуванням моральних цінностей? 

За результатами соціологічних досліджень, проведеного Інститутом Горшеніна [4,5,7], 

основними носіями моральних цінностей українці називають сім’ю, державу, церкву та 

навчальні заклади. При цьому сім’я є джерелом моралі для трьох чвертей опитаних. Роль 

держави у моральному вихованні людини є вищою за роль церкви, але при цьому остання 

формує вищі моральні цінності, ніж держава, школа чи мистецтво. Мистецтво ж надає моральні 

установки не більше чверті українців. 

 Отже, сучасні тенденції розвитку суспільства в умовах глобалізації сприяють появі як 

позитивних, так і негативних чинників, що впливають, у свою чергу, на формування цінностей 

сучасних людей та сучасний, відповідний їй стан суспільної моралі. 

Приходимо до висновку, що основними складовими, які формують чинники впливу на 

ціннісні орієнтації населення та його суспільну мораль є:  

- сім’я;  

- держава;  

- церква;  

- заклади освіти;  

- телебачення і кінематограф;  

- література та мистецтво;  

- засоби масової інформації та реклама;  

- Інтернет та нові засоби телекомунікації. 

 Чинники вливу донедавна групували в політичні, економічні, соціальні та культурологічні. 

Але з огляду на сучасні тенденції та специфіку формування суспільних цінностей та відповідної 

їм суспільної моралі саме в Україні, виникає потреба доповнити групування чинників  

організаційно-правовими та інформаційно-психологічними [2].  

 Наповнимо змістом чинники впливу на ціннісні орієнтації населення України та його 

суспільну мораль згідно даного групування. 

Політичні: 

- відкриття перспективи розвитку громадянського суспільства завдяки європейському 

вибору України; 

- створення правової бази для становлення громадянського суспільства, побудови 

демократичної, правової, соціальної держави, прийняття Конституції України, 

затвердження Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 

суспільства; 

- високий потенціал самоорганізації населення під час значущих політичних подій; 

- невизнання державою пріоритетності виховання дітей і молоді; 

- невизнання державою пріоритетності освіти; 

- постійна зміна політичних орієнтирів держави. 

Економічні: 



- формування нової системи економічних відносин; 

- зміщення акцента у вимірах розвитку з «рівня життя» на «якість життя»; 

- зростання здатності людини створювати духовні, моральні, культурні і матеріальні 

цінності; 

- виникнення кризи, що носить парадигмальний характер;  

- корумпованість системи державного управління; 

- відсутність протекціоністської політики з боку держави  по відношенню до національного 

мистецького продукту; 

- низький рівень державної підтримки, в т.ч. фінансової, закладів мистецтва та культурно-

просвітницьких проектів.  

Соціальні: 

- недовіра до державних інституцій; 

- соціальна пасивність значної частини населення (розчарування, песимізм);  

- розповсюдження згубних звичок, таких як зловживання алкоголем, у тому числі 

слабоалкогольними напоями і пивом, тютюнопаління, наркоманія і, як наслідок - сексуальна 

розбещеність та аморальність; 

- зростання окремих соціальних хвороб (цинізм, пияцтво, наркоманія, проституція, 

злочинність); 

- нелегальна міграція; 

- нелегальний статус частини представників інших країн; 

- збільшення радикальних інтолерантних молодіжних течій стосовно іноземців; 

- високий рівень ксенофобії та антисемітизму; 

- поява різноманітних суб- та контркультур; 

- зосередження освіти,у першу чергу, на функції надання знань;  

- вкрай погане матеріальне забезпечення дошкільних, початкових та середніх навчальних 

закладів; 

- практичний розвал і не функціонування системи позашкільних освітньо-виховних закладів; 

- відсутність скоординованої державної інформаційно-просвітницької та пропагандистської 

політики;  

- непідготовленість молодих батьків та молоді  до сімейного життя;  

- наявність у сім’ях  негативних звичок та насильства; 

- недостатнє матеріальне забезпечення сімей через неможливість працевлаштування за 

дипломними кваліфікаціями;  

- нестабільність шлюбних відносин; 

- велика кількість неповних і реструктурованих шлюбів; 

- гендерна розбалансованість і домінування жінок у вихованні дітей; 

- неблагополучний тип сім’ї; 

- неузгодженість між батьками у питаннях виховання дітей;  

- збіднене сімейне спілкування; 

- незадоволення дітей своїми взаєминами з батьками; 

- більш швидка у дітей, ніж у їхніх батьків, адекватна реальності адаптація до умов соціуму. 

Культурологічні: 

- переоцінка цінностей у громадян; 

- нехтування громадянами етичними нормами, традиційними моральними та духовними 

людськими цінностями, що складалися та формувалися в суспільстві протягом тривалого 

часу;  

- відсутність у переважної більшості молодого покоління вкоріненої національної 

традиційності щодо певних норм, правил, ідей, поглядів; 

- формування етнічних діаспор, які ще за часів радянського минулого не були властивими для 

етнічного складу країни;  

- відсутність спеціальних просвітницьких заходів, зокрема у сфері соціальної та молодіжної 

політики;  

- комерціалізація культури; 

- зруйнований художній простір; 



- трансформована соціокультурна ситуація; 

- експансія іноземних культур на території України, зокрема у вигляді трансферних 

технологій; 

- зниження рівня художньо-театральних потреб сучасників; 

- стрімкий ріст розважальних шоу. 

Організаційно-правові чинники:  

- відсутність належної координації діяльності органів державного управління та місцевого 

самоврядування, які працюють у сфері захисту суспільної моралі; 

- недостатня розгалуженість органів самоорганізації населення на рівні місцевого 

самоврядування та відсутність необхідного нормативно-правового забезпечення їх 

діяльності; 

- відсутність дієвих механізмів контролю за іноземним телепродуктом (зокрема реаліті-шоу), 

та за дотриманням вимог умов ліцензування; 

- відсутність впливу на рекламу в мережі Інтернет; 

- відсутність законодавства, яке б регулювало діяльність електронних ЗМІ;  

- відсутність механізмів  та технічних можливостей контролю за українським сегментом 

Інтернет;  

- можливість розповсюдження матеріалів, які культивують насильство, ксенофобію, расову та 

релігійну нетерпимість;  

- неврегульованість законодавчого врегулювання сфери мобільного  контенту та 

комп’ютерних ігор. 

Інформаційно-психологічні чинники:  

- формування споживацького стилю життя засобами масової інформації та реклами; 

- неготовність сприйняття більшістю молодих людей величезних масивів інформації та її 

адекватне оцінювання; 

- вплив ЗМІ, телебачення та радіомовлення, нових інформаційних, комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій  на морально-психологічний стан  населення та, у першу 

чергу, – на підростаюче покоління і молодь. 

Розуміючи, які чинники впливають на формування цінностей кожного, перейдемо до  

базових цінностей. 

В ст. 3 Конституції  України задекларовано, що найвищою цінністю є сама людина. 

Якщо поставити в основу формування цінностей дану категорію, то можна  схилитися до 

групування цінностей сучасної людини як таких, що визначають чи регулюють відношення 

самої людини зі світом, суспільством, іншими людьми та самим собою, а саме: 

- Я і світ, чи природа; 

- Я та соціум; 

- Я і організація; 

- Я і родина; 

- Я і я,чи Людина. 

Спробуємо наповнити коротким змістом наведене групування цінностей [1]. 

«Я і світ, чи природа»  виражається у ціннісному ставленні до всього живого. Ціннісне 

ставлення до природи виявляється у таких якостях: усвідомлення значення природи в житті 

людини, почуття особистої причетності до її збереження; здатність гармонійно співіснувати з 

природою. Ціннісне ставлення до природи відтворюється в екологічній культурі (у тому числі 

інформаційного простору) і є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження 

економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку як будь-якої держави, так і  усього 

світу зокрема. 

«Я та соціум», де ціннісне ставлення особистості до інших людей, суспільства і держави 

виявляється у таких якостях, як патріотизм, національна самосвідомість, правосвідомість, 

політична культура та культура міжетнічних стосунків, стосунків між людьми. 

Людині властиво ставити особисті цілі в житті, реалізувати конкретні бажання і прагнення. 

Але в суспільній діяльності свобода однієї людини неминуче наштовхується на свободу іншої. 

Суспільство у процесі історичного розвитку випрацювало особливий соціальний інструмент 

для регулювання поведінки кожної людини, щоб вона не руйнувала, а зберігала та навіть 



зміцнювала суспільний організм. Цим інструментом (соціальним інститутом) суспільної 

самоорганізації є мораль.  

 Норми моралі, що спонукають людей удосконалювати суспільство та індивідів, не 

передбачають деталізованих і чітко визначених правил та форм покарання за їх недотримання. 

Провести межу між індивідуальним і соціальним характером моральних вимог неможливо, 

оскільки в них органічно переплітаються елементи того й іншого. І тут першочергову роль 

відіграють такі моральні категорії людини, як совість та обов’язок, що спрямовують її 

поведінку в моральне русло та формують моральну зрілість, соціальну орієнтованість 

особистісних цінностей.  

Патріотизм і національна самосвідомість включає: особисту ідентифікацію із своєю 

нацією, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, віру в її духовні сили та 

майбутнє; волю до праці на користь народу; вміння осмислювати моральні та культурні 

цінності, історію, звичаї, обряди, символіку; систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, 

волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією.   

Ціннісні норми складались віками, вони ґрунтуються на вічних, загальнолюдських 

цінностях та втілюються у народних звичаях, традиціях і обрядах. Кожна людина, свідомо чи 

несвідомо, керується цими нормами. 

Морально-етична спроможність громад і індивідів, які їх формують, суттєвим чином 

позначається на особливостях конкретного (в національно-історичному відношенні) 

громадянського суспільства. 

Право і мораль є складовими культури суспільства, ціннісними формами свідомості, 

мають нормативний зміст і слугують регуляторами поведінки людей. Право й мораль мають 

спільне соціальне, економічне, політичне підґрунтя, служать спільній меті – узгодженню 

інтересів особистості й суспільства, захисту громадського порядку. Спільність права і моралі 

доповнюється спільністю їх функціонального значення. Право і мораль формують еталони й 

стандарти ціннісно-нормативних орієнтацій суспільства. 

На шляху створення держави, в якій громадяни дотримуються морально-етичних 

принципів, відбувається формування правосвідомості людини на основі визначених культурних 

цінностей. 

Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, 

обов’язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. 

Політична культура включає політичну компетентність (знання про типи держав, 

політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, 

виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її 

установ, органів влади, здатність брати активну участь у прийнятті політичних рішень.  

Культура міжетнічних відносин передбачає наявність знань і поваги до прав людини; 

інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їх цінностей, традицій, мови, 

вірувань; вміння йти на компроміси з різними етнічним та релігійними групами заради 

соціального миру. 

        Ціннісне ставлення до людей виявляється у прояві чуйності, чесності,  справедливості, 

милосердя, толерантності, терпимості, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти 

іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, вмінні працювати з іншими, здатності 

прощати і просити вибачення, протистояти проявам несправедливості, жорстокості, тощо.  

Толерантність, свобода совісті та забезпечення національної гідності особи є основою 

консолідації суспільства.  

«Я і організація», де повинні поєднатися особистісні і організаційні цінності, які ведуть 

до взаєморозуміння, співпраці, співтворчості та інтеграції, що забезпечує не лише досягнення 

стратегічних цілей організації, а й  ріст та розвиток кожного співробітника в ній. 

«Я і родина», за чим стоять  цінності, які визначають стосунки у сім’ї та роді.[10] 

Сім’я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною клітиною 

соціальних груп, класів, які утворюють соціальну структуру будь-якої країни. Життя більшості 

людей так чи інакше пов’язане з сім’єю – своєрідним мікросвітом, де сплітаються складні 

економічні, політичні, психологічні, ідеологічні, фізіологічні та інші соціальні проблеми.  



Сім’я виконує особливу вирішальну роль у формуванні духовної особистості. Це 

“початкова школа», яка є однією з найважливіших інституцій, що володіє великими 

можливостями для того, щоб правильно виховувати своїх членів. У сім’ї відбувається не тільки 

фізичне народження дитини, але й первинна соціалізація і виховання, досягається громадська 

зрілість, здійснюється духовне становлення особистості. Особистість не існує відокремлено, 

ізольовано від сім’ї та її процесів. Це означає, що духовність особи в значній мірі залежить від 

духовності самої сім’ї.  

У процесі соціалізації відбувається передача новим поколінням надбань духовної 

культури певної нації та всього людства, формування тієї моделі поведінки і системи цінностей, 

яку ми називаємо ментальністю, у тому числі системи етичних норм і правил поведінки. Сім’я, 

впливаючи на систему моральних цінностей кожного її члена, закладає фундамент цієї системи 

у дитини, який є основою її поглядів у «дорослому» майбутньому. Тут формується відношення 

до абсолютних, вічних цінностей, які носять загальнолюдський характер (добро, правда, любов, 

чесність, гідність,  справедливість та інші), до національних цінностей (патріотизм, почуття 

національної гідності), до сімейних цінностей (стосунки поколінь, піклування про дітей, повага 

до старших, турбота про немічних, подружня вірність і взаємодопомога) і, нарешті, формується 

характер, стиль поведінки і стиль приватного життя, який лежить в основі цінностей особистого 

життя.  

Особливістю соціального розвитку сучасних дітей є більш швидка, ніж у їхніх батьків, 

адекватна реальності адаптація до умов соціуму. Це зумовлене тим, що навіть ті, хто навчається 

в старших класах (не кажучи вже про підлітків та молодших школярів), на відміну від 

представників старшого покоління у своїй переважній більшості не мають вкоріненої 

традиційності щодо певних норм, правил, ідей, поглядів; вони більш відкриті як до 

загальнолюдських, так і до суто національних цінностей. Сьогодні цей чинник є досить 

значущим як у міжособистісних взаєминах батьків і дітей, так і у формуванні морально-етичних 

засад підростаючого покоління. Небажання або невміння певної частки дорослих членів сімей 

відмовитися від колишнього, запрограмованого іншими умовами образу навколишнього світу і 

людини в ньому, виливається у відкрите або приховане протистояння поколінь. Отже, 

структура сімейного оточення, особливості взаємин між членами родини сприяють 

формуванню соціального, фізичного і морального здоров’я дітей, створюють передумови для 

засвоєння навичок та установок відповідної поведінки дітей. 

У рейтингу ключових якостей, які громадська думка вважає важливим виховувати у 

дитини в сім’ї, чільні місця посідають працелюбність, відповідальність, толерантність, 

бережливість, слухняність та безкорисливість,  релігійність. 

«Я і я (чи Людина)», при якому ціннісне ставлення до себе передбачає вміння цінувати 

себе як носія фізичних, психічних та соціальних сил, що і виступає важливою умовою 

сформованості моральної життєвої позиції, показником якої є активна за формою і моральна за 

змістом поведінка, єдність слова і діла. Важливою складовою моральної життєвої позиції 

особистості є ціннісне ставлення до праці, яке передбачає формування працелюбності як 

базової якості особистості, розвинену потребу у трудовій активності, ініціативності, готовності 

до творчої діяльності, духовного росту й самореалізації в умовах змін. 

Чому так важливо постійно і особливо зараз говорити про цінності? 

Тому, що історія суспільного розвитку свідчить, що саме проблема цінностей стає 

ключовою на етапах трансформації суспільства. Динаміка суспільних процесів, формування 

нової системи економічних відносин, зміна соціально-політичних орієнтирів призвели до 

кардинальної переоцінки цінностей. Існуюча впродовж десятиліть ціннісна система руйнується, 

а нова формується в складних умовах суспільних змін. Триває хворобливий, часто 

суперечливий процес докорінної переоцінки всієї сукупності цінностей. Цим, значною мірою, 

зумовлені труднощі адаптації особистості до вимог нового часу, проблеми її соціалізації. 

Ключем до розуміння чинників, форм і наслідків такої переоцінки є процеси демократизації та 

розвитку ринкових відносин, які аж ніяк не зводяться лише до економічних змін. Змінюється 

вся система соціальних відносин, яка, у свою чергу, впливає на моральне життя суспільства[10]. 

Ми усі такі різні. Кожен з нас обдарований природними (потенційними) здібностями. Їх 

прояв, розвиток і використання пролягає через шлях нашої свободи і вміння вибирати. А вибір 



при цьому грунтуватиметься на тих цінностях, які допоможе сформувати сім’я, школа, 

суспільство, держава. Чи вистачить наснаги тим, хто формує перспективи завтрашнього дня, 

покеровуватися не лише голим прагматизмом з наміром забезпечити гідне матеріальне 

благополуччя кожного, а й з наміром формувати високодуховну особистість, здатну у свободі 

свого вибору покеровуватися не лише розумом, а й серцем. У такому виборі в основу стає 

любов, як найвища цінність життя. Бо, щоб ви не робили і де б ви не були, і куди б ви не 

приходили, і з ким би ви не спілкувалися, ви це маєте робити з любов’ю, в іншому разі – ви не 

будете у гармонії і не почуватиметеся щасливим, тому що за вдаваними задекларованими  

цінностями, в наявності яких  ви хотіли б переконати оточуючих, яскраво будуть 

прослідковуватися ваші реальні цінності. Тому,  що без любові все ніщо! 

- Обов’язок без любові робить людину роздратованою. 

- Відповідальність без любові робить людину безцеремонною. 

- Справедливість без любові робить людину  жорсткою. 

- Правда без любові робить людину  критиканом. 

- Виховання без любові робить людину дволикою. 

- Розум без любові робить людину  хитрою. 

- Ввічливість без любові робить людину лицемірною. 

- Компетентність без любові робить людину непоступливою. 

- Влада без любові робить людину насильником. 

- Честь без любові робить людину високомірною. 

- Багатство без любові робить людину жадібною. 

- Віра без любові робить людину  фанатиком. 

Тому так важливо у парадигму змін кожному і всім піднятися до розуміння необхідності 

духовного росту через усвідомлення не лише цього росту як потреби особистісної, а й 

суспільної, і бути відповідальними за те суспільство, що створюється нами, перед прийдешніми 

поколіннями.  
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